
        

  

 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO DA TRANSMISSÃO 
PARA OS POLOS EAD DA UNIT 

 
 
 

       Dia 1  Dia 2 Dia 3 

       24/05/2017 Quarta 25/05/2017 Quinta 26/05/2017 Sexta 

   

p
e
rí

o
d

o
 d

a
 n

o
it

e
 

h
o

rá
ri

o
 d

a
 p

ri
m

e
ir

a
 s

e
s
s
ã

o
: 

1
8
:0

0
h

 

Horário da Sessão: 18:00  
Depois Que Te Vi (16'33)                   
Livre                                   
(Direitos da Pessoa com 
Deficiência)                           
 
De Que Lado Me Olhas (15')   
Livre                            
(Diversidade Sexual / 
Cidadania LGBT)                                    
 
Horário da Sessão: 18:32    
AUDIODESCRIÇÃO                 
Pobre Preto Puto (15')                
12 anos                                     
(Cidadania LGBT)                 

Horário da Sessão: 18:00 
AUDIODESCRIÇÃO                  
Madrepérola (14,55')                       
10 anos                                 
(Direitos das Mulheres)           
Mostra Temática                    
 
Horário da Sessão: 18:15           
Meu Nome É Jacque (72')                                          
12 anos                             
(Cidadania LGBT / Diversidade 
Sexual)  

Horário da Sessão: 18:00   
Mulheres Olímpicas (52')          
Livre                                        
(Direitos das Mulheres) 

   

           
    OBSERVAÇÕES: 

Inscrições gratuitas já disponíveis no MAGISTER. 

Alunos EAD: 

A certificação será computada através da lista de presença que deverá ser enviada pelo Gestor do 

Polo para a coordenação do curso em Aracaju juntamente com um resumo crítico individual dos 

filmes veiculados. (Modelo do resumo crítico em Anexo). 

 
 
 
 
 
 

 



SINOPSES DOS FILMES DA PROGRAMAÇÃO COM TRANSMISSÃO PARA OS POLOS EAD 

Dia 24/05 (Quarta-feira) 

Depois Que Te Vi 

Vinícius Saramago | Brasil | 2016 | 16 min | Ficção 

Temática: Direito das pessoas com deficiência 

Classificação indicativa: Livre 

Sinopse: Gustavo é um jovem autista que trabalha na farmácia do tio. Ele cumpre metodicamente 

sua rotina, mas isso muda quando ele sai para fazer uma entrega e vê uma menina passar de 

bicicleta. A partir daí seu foco passa a ser essa nova paixão.  

 

De Que Lado Me Olhas  

Ana Carolina de Azevedo e Helena Sassi | Brasil | 2014 | 15 min | Documentário 

Temática: Diversidade sexual / Cidadania LGBT 

Classificação indicativa: Livre 

Sinopse: "O que é não pede para ser, simplesmente é." Em Porto Alegre, sete pessoas oferecem 

suas perspectivas sobre uma importante realidade desconversada. 

 

Pobre Preto Puto  

Diego Tafarel | Brasil | 2016 | 15 min | Documentário 

Temática: Cidadania LGBT 

Classificação indicativa: 12 anos 

Sinopse: Nei D'Ogum é batuque, é sexo e é negritude. É amor e contradição. Um guerreiro das 

causas negras, gays e transexuais. Ele é a própria causa. Autodefine-se: "pobre, preto, puto". 

 

Dia 25/05 (Quarta-feira) 

Madrepérola 

Deise Hauenstein | Brasil | 2015 | 15 min | Documentário 

Temática: Direitos das Mulheres 

Classificação indicativa: 10 anos 

Sinopse: Em uma maré alheia à diversidade, vivem ostras que são afetadas por serem 

consideradas fora dos padrões e medidas. Essa é uma história sobre como as pérolas se formam. 

 



Meu Nome é Jacque  

Angela Zoé | Brasil | 2106 | 72 min| Documentário 

Temática: Cidadania LGBT / Diversidade Sexual 

Classificação indicativa: 12 anos 

Sinopse: O documentário aborda a diversidade através da história de vida de Jaqueline Côrtes, 

uma mulher transexual brasileira, que vive com Aids. Militante pela causa, Jacque tem a vida 

marcada por lutas e conquistas como representante do governo brasileiro na ONU. Hoje mora 

numa pequena cidade, levando uma vida voltada para a maternidade e a família. Ao acompanhar 

o cotidiano de Jacque, este documentário apresenta os inúmeros desafios que foram rompidos 

pela personagem. 

 

Dia 26/05 (Sexta-feira) 

Mulheres Olímpicas  

Laís Bodanzky | Brasil |2013 | 52 min | Documentário 

Temática: Direitos das Mulheres 

Classificação indicativa: Livre 

Sinopse: O documentário mostra que a história da mulher no esporte se confunde, muitas vezes, 

com a história da mulher como um todo. Enquanto tantas brasileiras lutavam pelo direito ao voto, 

ao divórcio e à livre expressão, algumas brasileiras lutavam pelo direito de marcar presença em 

um dos maiores eventos do planeta: as Olimpíadas. E o que poderia ser simples e natural: não foi. 

Algumas participações foram dramáticas. Outras, isoladas e solitárias. Assim como na sociedade, 

no esporte a mulher teve que conquistar na marra seus direitos.  De 1932, com a solitária 

participação de Maria Lenk, até os Jogos Olímpicos de 2012, quando o número de mulheres 

praticamente se igualou ao dos homens, muita coisa aconteceu. A participação das brasileiras nas 

Olimpíadas não foi uma dádiva. Foi uma conquista. 

 


